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 بران خليل جبرانصوص مختارة لجن

ً(لتسلسلًالزمنًيلًاوفقً )
 
 

 أيّتهـــا الريــــح

ًبكًوالًنراك ًفنسمعكًوالًنشاهدك،ًونشُعُر ًنادبة، ةًفرحة،ًوآِونمة ًمتأويهة ًمرتّني ًآن ا ُريينم ًمنًاحلبًيً،َتم يغمرًأرواحناًوالًًفكأنَّكًحبٌر
ًيُغرُِقها،ًويتالعمُبًبأفئدتناًوهيًساكنة.

ففيًتصاُعِدِكًعزم،ًويفًاخِنفماِضكًرِقية،ًويفًانِبسماِطكً.ًتتصاعدينًمعًالروايبًوتنخفضنيًمعًاألوديةًوتنبمِسِطنيًمعًالسهولًواملروج
ًرمشماقمة،ًفكأنيِكًمليٌكًرؤوفًيتساهلًمعًالضعفاءًالساقطنيًويرتفَّعًممعمًاألقوياءًالشَّاخمني.

ًل ًفتبكي ًاألودية ًيف ًاخلريفًت مُنوحنيم ًتعتلينيمًيف ًالرَّبيِع ًويف ًبِأمْسرِها. ًالطَّبيعمُة ًممعمِك ًفتثوُر ًبشدَّة ًتثورين ًالشتاء ًويف نواحكًاألشجار،
اُمًالشمسًمثًكفَّنْتُهًحبرارهت ًا.ًوتمْضُعفنيًولضعفكًتستفيقًاحلقول،ًويفًالصيفًتتوارمْينمًوراءًنقابًالسكون،ًفنخالكًميت اًقتلتهًِسهم

ًكْنِتًأييامًاخل ًكْنِتًأييامًالشتاء،ًأمًراقصةًلكن،ًأنادبة ريف،ًأمًضاحكةًمنًججلًاألشجارًبعدًأنًعرييتهاًمنًمالبسها ًأااضبة
ًكْنِتًأييامًالربيع،ًأمًحبيبةًأضناهاًالبعادًفجاءتًتصعِّدًبالتنهيدًأنفاسهاًعلىًوجهًحب يبهاًحولًقبورًالليايلًاملكليسةًبالثلوج ًأعليلة

ًالفصولًلتنبيههًمنًرقاده ًأمي ًكْنِتًأييامًالصيف،ًأمًهاجعةًيفًقلوبًاألمثارًوبنيًجفناتًالكرومًوعلىًبيادرًالقش شابي ًتة 

ًتفعلًالنفوسًالكبريةًاليتًحتتملًأوجاعًاحل ًاألزهار.ًوهكذا ًالِعللًومنًالروايبًأرواحم مِدينمةًأنفاسم
ًمنًأمزِقَّةًامل ياةًبسكينة،ًأنِتًحتِملنيم
ًوبسكينةًتلتقيًبأفراحها.

ُُِنًالوردةًأسرار اًاريبةًتفه ًمفادمهما،ًفتضطمِرُبًتارمة ،ًوطور اًتبتس .ًوهكذاًتفعلًالآةهةًبأرواحًالبشر.أنِتًهتِمِسني ًًيفًُأ

ًهناك،ًوترتاكضنيًهنالك،ًولكنيكًالًتقفنيًأبد ا.ًوهكذاًتفعلًفكرةًاإلنسانًاليتًحتياًباحلركةًوَتمًُ وُتًأنِتًتُبِطئنيًهنا،ًوت متمسمارمِعنيم
ًبالسيبمات.

ًَتحينها.ًوهكذاًيفعلًالشعراءًاملرتديدون.ًنِتًتكتبنيًعلىًوجهًالبحريةًأشعار اًمثًيأ

ًكمالمسًاألرواح،ًومنًاملغربًتتدفَِّقنيًم وت،ًومنًاملشرقًلطيف ة
م
ًكامل ًبارِدمة  ًكاحملبية،ًومنًالشمالًتأتنيم شديدمة ًًًمنًاجلنوبًجتيئنيًحارية

ًكالدهر ًأمًأنِتًرسًو ُِنِكًعليه كالبغضاء.ًأمتقليبةًأنِت ًإليناًماًتمأَتم ًُلًاجلهاِتًتُ ْبِلِغنيم
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تُلِحِدين مهماًبُلُحِفًالريمال.ًفهلًأنِتًأنِتًُلكًالسيالًاخلفيي،ًا ًااِضبمة ًيفًالصَّحاريًفتدوسنيًالقوافلًبقساوةًمثًي ُرِّينم ةًملتمويُجًمعًأشعًيَتم
ً ًيفًمنعطفاِتًاألودية ًكاألحالِم ًاملنسلُّ ًبنيًأوراقًالغصون، ًمنًالفجر ًاألعشابًُسْكر ا ًبكًوت متمخماصمُر ًشمغمف ا حيثًتتمايلًاألزهاُر

ًأنفاسك 

ًإُاًأزبدتًح هاًمنًالسفنًواألرواحًلقم اًمريةً.ًنق اًعليِكًفتحتًفاهاًجلةًولقيمتتثورينًظلم اًيفًالبحارًفتحريكنيًساكنًأعماقها،ًحّتي
ًاملتالعبًحنوًّاًبغدائرًاألطفالًامل ًرتاكضنيًحولًاملنازل فهلًأنِتًأنِتًُلكًاحملبي

ًُرُسوممًابِتسمامماتِنا ًوماُاًتفعلنيًبشعالتًقلوبناًا اتِناًوأنفاسنا ًإىلًأينًحتِملنيم ًبأرواحناًوتنهُّدم ملتطايرة ًهلًتذهبنيًهباًإىلًأينًت متمسمارمِعنيم
ًإىلًماًوراءمًالشفق،ًإىلًماًوراءًهذهًاحلياة ًأمًجتمُرِّينمهاًفمرِيسمة ًإىلًاملغاورًالب ًحّتي عيدةًوالكهوفًاملخيفةًوهناكًتقِذِفين مهماًميين اًوِِشماال 

ًتضممِحلًَّوختتفي 

ًاللَّيلًتُِبيُحًلمِكًالُقُلوُبًأمسرارمها،ًوعندًالفجرًحُتممِّلكًالعيوُنًاهتزازاِتًأجفاهنا.ًفهلًأنتًُاِكرمٌةًماًشمعمرًم ًالقلوبًوماًيفًسكينِة ْتًبِه
ًرمأمْتُهًالعيون 

ً ًِجْنحمْيِك ًواملبني ِنينه، ًحم ًالغمرِيُب ًيمضمُع ًأثواِبِك ًومطميَّ ًتأويهماهِتا. ًواحلزينمُة ًُحْرق متمه، ًواليتيُ  ًانِسحماقه، ًصمدمى ًالفقرُي ًةهفمتمه،ًيستودُِع رتوُك
ومحُتمويلُهًإىلًجسمها والسَّاِقطمُةًعموِيلمًنفِسهما.ًف مهملًأمنِتًحاِفظةًةهؤالِءًالصيغارًودائعه  ًأمًأنِتًكهذهًاألرِضًالًنُوِدُعهماًشيئ اًإًِ ًالًَّ

ًإليه ًاألمُكفًُّ ْتدُّ ًالبمشمرًَتم ًِمنم ًكاألقوِيماِء ًالبكاء ًأمًأنِت ًالضجيج،ًوهذا ًالعويل،ًوهذا ًالنداء،ًوهذا ًأنِتًهذا ًفالًيلتفتون،ًأمسماِمعمٌة
ًوتتصاعدًّنومُهُ ًاألصواتًفالًيسمعون 

يماة ًللسامع  ًأسامعةًأنتًياًحم

 جبران خليل جبران،
ًكتابً ًدمعة وابتسامة، جبران خليل جبران، دراسة وتحليل من ًط. ًيارد، ًمؤسًي1لنازكًسابا ًبريوت، ،ً ًنوفل، ،ًص1981ًسة

188-191. 

### 

 كآبتي ولدت عندمـــا
 

ًواحلنان. أرضعتهاًحليبًالعنايةًوسهرتًعليها كآبيت ولدت عندما ًبعنيًاحلبي
ًكلًي كآبيت فنمت  .هبج ةًوإشراق ا قويةًمجيلةًتفيضً-حييًًكماًينمو

ًرقيق اًعطوف ا.ًتًقليرقيقةًالقلبًعطوف اًفصريًي كانت كآبيت احمليطًبنا،ًألنًي نًكآبيت،ًوأحببناًمع اًالعاملوأحبتًي كآبيت فأحببت
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ًوكآبيت ًنتحادثًمع ا،ًأنا ًكنيا ًومناطقًلليالينا،ًألنًي ،وعندما ًنتيخذًاألحالمًأجنح ةًألييامنا ًاللسانً كآبيت كنيا كانتًفصيحةًطليقة
تًلساين ًفصيح اًطليق ا. فصريي

ًمع ا،ًأناً ًكنياًنغني ًكانًجريانناًجيلسونًإىلًنوافذه وعندما ًكأعماقًالبحرًواريب اًًً،مصغنيًإىلًانائنا وكآبيت، ًكانًعميق ا ًاناءنا ألني
ًالذكرى. كغرائب

ًكنياًمنشي،ًأناًوكآبيت ًاأللفاظًوأحالها،ًاريًأنيًبعض اًمنه ًً احبًًّكانًالناسًيرنونًإليناًبعيونًتشعًيًً،وعندما وإعجاب اًمتحديثنيًبناًبأرقي
ًكنتًمتباهي اًفخورً ًبعيونًاحلسد،ًألنًي نظرونًإليناكانواًي ًكانتًمنقبةًحممودةًوأنا ًاًبالكآبة.الكآبة

ً.وبقيتًأناًوحديًمفكير اًمتأميال ً كماًميوتًكليًحيًي كآبيت ماتت مثًي

ًنيب،ًاريًأنًيًمنًجرياينًإلنشادي،ًوأطوفًيفًالشوارعًفالًيعبأًأحدًًٌيصغيًأحدًًٌفال وهاًأناًُاًأتكلي ًفتستثقلًأُنايًصويت،ًوأنشد
ً:إًُأمسعًيفًمناميًأصوات اًتقولًمتحسيرةًأتعزيى

ً.كآبته" "انظروا!ًانظروا!ًفهناًيرقدًالرجلًالذيًماتت

 جبران خليل جبران،
ً.84-83،ًص1982ًسةًنوفل،ً،ًبريوت،ًمؤسًي1ط.ًً،ًلنازكًساباًيارد،المجنون، جبران خليل جبران، دراسة وتحليلمنًكتابً

 
### 

 تيمسرّ ًتد  ل  و  عندما 

:ً"تعالواًيادًملًِعندماًوًُ تًدًملًِوًُفقدًً!جرياينًومعاريفًتعالواًوانظروا تًمسرييتًمحلتهاًعلىًُراعيًوصعدتًهباًإىلًسطحًبييتًأناديًقائال 
ًالشمس".فيضًمسرييتًالضياحكةًأمامً مسرييتًاليوم.ًتعالواًوانظروا

ًكانًدهشيتًألنيهًملًيأتًِ ً يت.مسرًي أحدًمنًجرياينًلريىًوشديًما

ًمنًعلىًسطح ينًومسرييتًوحيدًمًلصويت.ًفبقيتًًُبييتًولكنًملًيصِغًأحدًقطًي وظللتًسبعةًأشهرًأعلنًمسرييتًللناسًبكرةًوأصيال 
ًبنا. نيًالًيعبأًأحدمهملًم

ًعلىًُلكًسنةًحّتيً ًفمي. ًُملًينبضًحببيهاًقلبًسوىًقلي،ًوملًيقبيلًفمهاًسوىإًواعتليتًْ قعًلوهنامسرييتًحياهتاًفامتًًسئمتًْوماًمري

ًكآبيت.ًيتًيفًوحشتهاًوأمسيتًُفقضتًمسرًي ُكر ًعندماًأ ُكرهاًإالي ًالًأ

ًتًُ ًنًبالرتابًدهر ا.كفًَّوماًالذكرىًسوىًورقةًجريفًالًترتعشًيفًاةهواءًهنيهةًحّتي

ً
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 جبران خليل جبران،
 .86-58،ًص1982ًسةًنوفل،ً،ًبريوت،ًمؤسًي1،ًط.ً،ًلنازكًساباًياردخليل جبران، دراسة وتحليل المجنون، جبرانمنًكتابً

### 

 معرفـــــــة النفس

قالًلهًرجٌل:ًهاتًحديثناًعنًمعرفةًالنفس. ًمثًي

: ًفأجابًقائال 

ًاملعرفةًاةهابطةًعلىًقلوبك .إنيًقلوبك ًتعرفًيفًالسكينةًأسرارًاألييامًوالليايل،ًولكنيًآُانك ًتتشويقًلسماعًصوتًهذهً

ًاريًأنيك ًتوديونًلوًتعرفونًباأللفاظًوالعباراتًماًتعرفونهًباألفكارًوالتيأميالت.

ًوتتوقونًإىلًأنًتلمسواًبأصابعك ًجسدًأحالمك ًالعاري.

ًوحسنًأنيك ًتتوقونًإىلًمجيعًُلك.

ًالينبوعًالكامنًيفًأعماقًنفوسك ًسيتفجيرًيوم اًماًوجيريًمنحدر ا إىلًالبحر،ًوالكنزًاملطمورًيفًأعماقك ًاريًاملتناهيةًسينقبًًفإني
ًيفًساعٍةًالًتعلموهناًوتفتحًأبوابهًأمامًعيونك .

ًكنزك ًاجملهول. ًولكنًحذارًأنًتأجذواًمعك ًموازينك ًلكيًتزنواًهبا

ًياسًله.كالي،ًوالًتسربواًاورًمعرفتك ًبقياٍسًحمدوٍدًأوًحبٍلًمشدوٍد.ًألنيًالذياتًحبٌرًالًوزنًوالًق

ًأجل،ًوالًتقْلًيفًُاتك:ً"قدًوجدتًاحلقي"ًبلًقْلًباألحرى:ً"قدًوجدتًحق ا".

ًوالًتقْل:ً"قدًوجدتًطريقًالنيفس"ًبلًقلًباألمْوىل:ً"قدًرأيتًالنيفسًَتشيًعلىًطريقي".

ًألنيًالنيفسًَتشيًعلىًمجيعًاملسالكًوالطيرق.

ًكاليًالنف ًكًسًالًَتشيًعلىًحبٍلًأوًجيٍط، ًكالبًِالوالًهيًتنمو ًُيًالبمتالتًاليتًالًُُيصىًعديُدها.1ًْشننيقصبة.ًالنيفسًتطويًُاهتا،

 جبران خليل جبران،
ً.128-127،ًص1985ً،ًبريوت،ًمنشوراتًمكتبةًصادر،ًالنبيّ منًكتابً

                                                           
اًويغيبًمساء ً)البستاينً 1 يهًاملصرييونًبعرائسًالنيلًألنيهًينبُتًعندًزيادةًالنيل،ًيظهرًصباح  ،ًط.ًجديدة،ًمحيط المحيطاملعلي ًبطرس،ًً،نباتًيقومًعلىًساقًوالًنباتًله،ًويسمي

ً.(41،ًص1987ًبريوت،ًمكتبةًلبنان،ً


